
  

 

    
 

Duurzaam Den Haag Magazine 
Deze maand in Duurzaam Den Haag Magazine: 

• 100 dagen afvalvrij leven, schrijf je in voor de 100-100-100 uitdaging!   

• Kom naar de DDH Borrel op vrijdag 30 september in de Kloostertuin  



Deze maand in Duurzaam Den Haag Magazine: 

• 100 dagen afvalvrij leven, schrijf je in voor de 100-100-100 uitdaging!   

• Kom naar de DDH Borrel op vrijdag 30 september in de Kloostertuin  

• Duurzaam Den Haag wint trofee voor Operatie Steenbreek!   

• HK1000 initiatief Haagse Feestenkalender gepresenteerd op Prinsjesdag  

• Fairtrade Den Haag organiseert Bedrijven Borrel & Haagse Fashion Week  

• Bezoek de Haagse Krach Karavaan tijdens de Snoei & Bloei dag in Waldeck  

• Help mee met de Groene Makeover op de Dag van de Duurzaamheid  

• Duurzame Kalender   

Wil je vaker op de hoogte gehouden worden? Volg ons dan op Facebook. Wil je dit magazine delen in je netwerk? Gebruik de onderstaande 

social buttons om de nieuwsbrief te delen op Facebook, Twitter, LinkedIn en via email. 

 

  



 

100 dagen afvalvrij leven. Doe je mee? Geef je nu 
op!  
100 dagen zonder afval leven, lukt dat? Den Haag is de eerste grote gemeente die deze uitdaging aangaat. Afval 100-100-100 is een 

samenwerking tussen stichting Duurzaam Den Haag en de gemeente Den Haag. De deelnemende huishoudens gaan van 31 oktober 2016 

t/m 7 februari 2017 zo goed mogelijk afvalvrij leven door anders in te kopen en daardoor minder afval in huis te halen. De verpakkingen die 

toch in huis worden gehaald, worden zo goed mogelijk gescheiden. Bij andere gemeenten is de 100-100-100 beweging een groot succes 

geweest.   

Help je mee om de stad weer een stukje duurzamer te maken? Duurzaam Den Haag zoekt mensen die mee willen doen. Geef je nu 

op: denhaag.100-100-100.nl   eer info: www.duurzaamdenhaag.nl/afval 



 
 

  

 

Kom naar de DDH Borrel in de Kloostertuin! 
 



Vrijdag 30 september is het weer tijd voor de maandelijkse Duurzaam Den Haag Borrel, van 17.00 tot 19.00 - op een wel heel bijzondere 

locatie: de Kloostertuin aan het Westeinde.  

 

De weelderige tuin biedt het hele jaar plaats voor sociale, religieuze en culturele activiteiten. Met dank aan de gastvrijheid van broeder Frans, 

organiseren we in deze verborgen parel in de binnenstad op 30 september onze maandelijkse DDH borrel.   

Elke laatste vrijdag van de maand organiseren we een duurzame netwerkborrel op diverse locaties. Geïnteresseerde bewoners, 

ondernemers en experts die bezig zijn met duurzaamheid kunnen elkaar hier op een toegankelijke manier ontmoeten. Ben je benieuwd wat 

jouw mede-bewoners, ondernemers en/of experts in Den Haag doen op het gebied van duurzaamheid? Of heb je een vraagstuk? Zoek je 

iemand om mee te sparren? Kom langs! 

 

Aanmelden 

Meld je aan door een mail met je gegevens te sturen naar: rosalie@duurzaamdenhaag.nl.  

 

Waar: Kloostertuin Vincentiushof, Westeinde 101, Den Haag 

Wanneer: 30 september 17.00 uur - 19.00 uur 

Wie: Iedereen is welkom, dus nodig vooral je vrienden uit! 

 

 



 

 

Duurzaam Den Haag wint trofee voor Operatie 



Steenbreek!  
Trots als een pauw zijn we, op het Haagse Operatie Steenbreek team onder leiding van Geert van Poelgeest! Vandaag, 20 september, heeft 

Geert namens Duurzaam Den Haag de steenbreek-trofee in ontvangst mogen nemen.  

 

Operatie Steenbreek is een landelijke campagne, bedoeld om tuinen groener te maken. Betegelde, onderhoudsvrije tuinen hebben een 

negatief effect op de natuur. Daarom zijn verschillende steden in Nederland aangehaakt bij Operatie Steenbreek. Den Haag mocht met de 

trofee naar huis. 

Iedere stad richt Operatie Steenbreek anders in 

Iedere stad had de mogelijkheid om Operatie Steenbreek naar eigen inzicht in te richten. Duurzaam Den Haag nam het project namens de 

gemeente Den Haag onder haar hoede. De afgelopen weken konden mensen hun tegels inleveren, en kregen dan een plant er voor terug. 

Het effect van deze actie was groot. Nu al zijn er 42.749 tegels ingeleverd. Omgerekend is dit het gewicht van 125 olifanten. 

 

Grote variatie aan acties 

Geert van Poelgeest is de drijvende kracht achter de Operatie in Den Haag. Dankzij zijn inzet staan er nu door de hele stad vlinder- en 

bijvriendelijke planten in plaats van stenen. De grote hoeveelheid ingeleverde tegels, maar ook de variatie in acties hebben Van Poelgeest de 

trofee bezorgd. Onder zijn leiding werden er wijkacties opgezet, tegel-inleverpunten opgericht en workshops gegeven. Ook het filmpje, 

geschoten in Ypenburg, maakte indruk op de jury.  



 
 

 

 

  



 



Haagse Feestenkalender gepresenteerd op 
Prinsjesdag  
 

Op Prinsjesdag is de nieuwe ‘Haagse Feestenkalender’ gepresenteerd, een handig overzicht van meer dan zeventig feesten en 

herdenkingsdagen die in onze stad worden gevierd. De initiatiefnemers, Hélène Lemoine, Vanessa Toppin en Karina Baarda, zijn op het idee 

gekomen tijdens de HK1000.  

 

“Deze kalender toont hoeveel mooie feesten en herdenkingsdagen er zijn, behorend bij verschillende culturen en geloven. Zo willen we laten 

zien dat alles bij elkaar hoort en dat we in Den Haag de weg weten te vinden naar elkaar”, schrijven de initiatiefnemers. Hagenaars wordt 

gevraagd eventuele aanvullingen door te geven. 

 

Papieren exemplaren 

De papieren versie van de kalender is twee pagina's breed in De Posthoorn verschenen. Ook liggen er genoeg exemplaren bij Duurzaam 

Den Haag op kantoor, vanuit hier wordt de kalender door de stad verspreid. Wil je een stapeltje ophalen? Mail ons gerust op 

info@duurzaamdenhaag.nl.   

 

 



 

 

  



 


